Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2023. évi rendjéről
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2023-ben is tétítésmentesen végzi a
háztartásonkénti szelektiv hu]ledékgÉjtést.Havonta egy alkalomnal lehetősége
van aZ újrahasznosítható, illetve egy alkalonrmal a komposztálható hulladék
elszállíttatására az előre meghildetett

(a

hátoldalon felttintetett) szállítási napokon.
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hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kel1 tennie, hogy
Újrahásznosítható

zz elszállitás napján regg€l 6:00 óráig arra szolgáló
tárolóedényben, áttelsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a következő
szelektíven gyiíjtótt anyagokat:
csomagolási hulladék:

'Műanyag (pl' ásván}'vizes' üdítős, PET és egyéb flakonok, iiszta csomagoló fóliák)

. Fémdobozok (sörös' üdítős, konze'ves dobozok, fém zárókupakok)
. PapíI (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös)

FoNToS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok kajzé üveget NE

helyezzen!

Mindig goídoljon arra' hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak Lehetőség szerint az
újrahasznosítható anyagok tisztán' laposra táposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.
Üveghülladékok g}'űjtése
TáÍsaságunk 202]' évben iS minden településen biztosítja az üveg hutladék elkÍilönített gyú.jtését'
hulladékg}ííjtő szigeten, illetve iiveghulladék gyűtőponton tö.ténő edényzetek elhelyezésévcl.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A

levágott fu\et es egyeb lá8y.Záru nöVcnyeket rarsasagunl

BIoLoclAlLAb LEBoMLÓ

zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hossá. és 50 cm átmérőjü kötegekben
összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 menoyiségben szállítja el az ingatian elől. A nem

méretű és mennyiségű, továbbá nem az előírt zsákban vagy rendezetlenül'
ömlesztye kihelyezett zöldhulladékot társaságunk dolgozói nem fogiák elszáIlítani! A
megfelelő biológiaiiag Lebomló zsákok átvétele az Alisca Terra Nonprofit Ktl átvételi pontjain
m€gfelelő

tófiénik.

komposztálható hulladékot úgy helyezze ki' hogy az a kőzterületet ne
szennyezzel A zsákban kihelyezett zii|dhul|adék közé kommunális huuadék NEM kerülhet'

FoNTos: Kérjíik'a

GYŰ.ITSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍ\aEN 2023-BEN Is!

Házhoz menő lomtalanítás
Evente egy alkalonrÍnal (tá.sasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként éÍtendő) végzi el'

az ingatla.ltulajdonossal előIe egyeztetett időpontban a háztaÍtásban keletkezett lom háztól történő
elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált hasmálati táÍgyakat, eszközöket, bútoÍokat.A nagydarabos lom
(p1. bútoÍ) kivételével a kisebb méretri anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
negakadályozása

érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerűlnek elszállításra.

Nem ta.toznak a lomtalanítás körébe, így nenr keÍülnek elszállításra:

-

gally, salak, trágya, szalma, egyéb növénl és állati hulladék, építési,bontási hulladék' egyéb

-

veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt

-

mezőgazdasági' ipari hrrlladék;
elektÍonos, elektronikai készülékek(pl. TV-készülék, hűtőgép...);

kátrányszármazékok, pala... sib.;

olaj'

heti hul|adékszállítás körébe taÍtozó háztrÍlási, valamint gazdálkodói' vállalkozói
tevékeíységből származó hulladék (kommunális hulladék' sz€lektíven gyűjthető
csomagolási hulladék)'

Az elszállítás feltétele, hogy

@

a kihelyezett

hulladék és a kózszolgáltatásba bekapcsoll ingatlanhasználónak

Az évi egy

ne legyen

díjhátraléka.

alkalommal igénybe vehető lomtalanitáséÍt külön nem kell fizetni, annak diját

hultadékgaz&ilkodási kózszolgáltatási

a

díj tartalmazza.

Kérjük' hogy a lomtalanítási igényétlegalább 1 héttel előÍe jelezze a megadott régiós elérhetőségen a
közszolgáltató felé. Időpont egyeztetésko. szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát elókészíteni. A
lomtalanítás nem konténerben történik'

Lomtalanítás megrendelés:

További információ:

rvww'aliscaterla'hu/lomlalaüitas
személyesen:7100. Szekszá'd, EpreskeÍt u.9

E-mail: ugyfelszolgalat@veÍtikalzÍt'hu
Honlap: r.rw*''vcr'tii<alzrt.hu
ln{o: +36 20 256-3224 (kizárólag lomtalanítással kapcsolatban)

Régiós elérhetőségek:
Alisca Terra Nonprofit Kft.: 14/528-853;

ugyfe|szolgalat@aliscat€rra.hu
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